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Yalnizca 1,5
saniyenin önemi
Çok genis bir ürün yelpazemizolmasina ragmen bu
sayimizdayalnizca fren
doldurmave hava alma
konulari hakkinda yazilar
okuyacaksiniz. Su anki
piyasaya bakildiginda piyasanin,üreticilere bir borcunun oldugunu gösteriyor
çünküortalik hizli ve kötü
bir sekilde taklit edilmis ve
teknik açidan verdigi
sözüyerine getirmeyencihazlar ile dolup tasmisdurumda. Fren etkisini tam
olarak olusturamayanbir
fren servisi, tam da
buzamanlarda, yani insanlarinuzun yollar sürdügü
tatil zamanlarinda, buna
iliskinolan herkes için kötü
sonuçlardogurabilir.
Sürücü için, yolcular için
ve ayni zamandada
sorumlulugun en büyük
sahibiolan servis için
de.Iyi okumalar diliyorum.
Saygilarimla,
Werner Rogg

Foto: gekaskr/Fotolia.de

Sevgili okuyucular,

Tatile çikmadan önce bir fren servisine ugramak önerilir. Müsterilerine bu durumu izah eden Tamirhaneler kolaylikla bir ek getiri
saglayabilir.

Tatil yolculugu sirasinda sikça bir trafik tikanikligina rastlayabiliriz. Bunlarin sonlari ise
genelde aniden karsimiza çikiyor - ve frenler ani ve esit bir sekilde görevini yerine
getirmedigi taktirde, bir kaza olasiligi meydana geliyor."Tatile çikmadan bir fren servisi
yaptirmak her zaman karlidir", diyor
ROMESS-Patronu Werner Rogg. Hem
tamirhane için hem de araç sürücüsü
için."Fren sistemi ilk 1,5 saniye içinde esit
bir sekilde görevini yerine getirmelidir,
çünkü o kisacik süre içerisinde genelde
kaza olup olmayacaginin karari veriliyor."
Diye devam etti Rogg. Ampirik olarak kanitlanmistir: Arkadan çarpma kazalarinin
yüzde 60'i, fren sistemlerinin ani ve dört
tekere de esit bir sekilde baski uygulasaydi,

önlenebilirdi.Gerçi durum çogu araçta böyle
degil. Sebebinde gelirsek genelde eksik
servis ekipmani nedeniyle oluyor. Piyasada
bulunan neredeyse tüm fren sivisi doldurma
ve hava alma cihazlari modern araçlar için
yeteri kadar akim basinci olusturmuyorlar.
Sonuç: Fren sistemi veya debriyaj hatlari
hava ve toz parçaciklarindan tamamen arindirilamamakta ve fren "yumusak" olacaktir.Fazla yüksek akim gücünde de fren sivisi
köpürmekte ve hava baloncuklari olusmaktadir.Bunun sonucu da aynidir: yumusak
fren.
ROMESS-Cihazlarinda tabiî ki de böyle
bir durumla karsilasmazsiniz; bulup kesfettigimiz patent korumali iletme teknigi,
kaza riskini düsürmeye yardimci oluyor.
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Fren doldurma ve hava alma

INFO Bizden herkese

ROMESS 150 Mililitrelik emme siringasini
satisa sunmaktadir.

Kolaylikla emme
Siringalar yalnizca Hastanelerde
kullanilmamaktadir. Oto-tamirhanelerinde de bazen kullanilmaktadir, çünkü bazi üreticilerin sart
kostugu gibi, fren servis isleminden önce sivi dengeleme haznesinden fren sivisinin çektirilmesi
gerekiyor.Kapasitesi 150 Mililitre
olan emme siringalarimiz çogu
model araç için yeterli kapasitede. Siparis numarasi: 50272.

DROMESS-cihazlari ile rakiplerin cihazlari arasindaki ince fark iki kelime ile
tanimlanabilir "ucuz" ve "uygun fiyatli".
Sonuçta ROMESS marka fren doldurma
ve hava alma cihazlari, made in
Germany ve en yeni iletme teknolojisi ile
profesyonel kullanim için ideal.Romessprensibi (sagdaki mavi kutucuga bakiniz)
ucuz taklitçiler tarafindan kopyalanamiyor. Bu sadece fiyatlara bakanlar tarafindan
bilinmelidir.
Ucuza
satin
almak genelde
iki kere satin
almak
anlamina
g e l m e k t e d i r,
çünkü
bazi
tamirhaneler
en geç

müsterilerin yumusak fren sikayetleri artmaya basladiginda yanlis taraftan tasarrufa gittiklerini anlamaktalar. "Ekonomik
hareket etmek, bizde amaçlara uygun
cihazi dogru seçmek demektir" diyor
Werner Rogg, 45 yildir kendini bu bransa
adamis ve çok sayida tamirhane cihazlarinin
gelistiricisi.
Gerçekten
de
ROMESS-Portföyü çok verimli. Burada
hem büyük hem de küçük tamirhaneler
kendi ihtiyaçlarina uygun
olarak gelistirilmis
cihaz-

Citan için Yeni
ROMESS ayni zamanda sasi ölçümü konusunda lider ve bu konuda sürekli yenilikler gelistirmektedir. Simdi burada Mercedes
Citan'in ölçüm degerlerini alabilmek için yeni Adaptör gelistirildi
Siparis
numarasi
0960666).Adaptör çok basit bir sekilde
ön sag ve sol salincak koluna
(rotil kolu) temas ettirilmekte.

Artik Mercedes Citan'in sasi ölçümü için de
bir Adaptör mevcut.
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larla çözüm bulabiliyorlar. Tüm modeller güvenilirlik, ekstra uzun
ömür ve verimlilik ilkeleriyle esi benzeri olmayan teknolojik bir
konsepte dayanmaktadir.
Bunu ek olarak ta ROMESS-Cihazlari basit bir sekilde kullanilabilir ve kolayca isleme geçilebilir.Diger markalarda bu süre görülür farkla uzuyor. Bu ROMESS ile yapilan komple fren servisinin
daha kisa sürede bittigi anlamina geliyor.ROMESS'te gurur duyulan bir diger konu ise müsteri ile yakinlik ve servisi:Tamirlerde
komplikesiz ve hizli bir sekilde ücretsiz bir ödünç/geçici cihaz verilmekte. Ayrica müsteri sorularina da hizli bir sekilde cevap verilmektedir.Sonuçta bir müsteri ROMESS-müsteri hizmetlerini aradiginda tüm sorunlar hakkinda çözüm bulabilecegi ve ayni dilde
konusabildigi alti adet oto ustasindan cevap alabilir.
Cihazlarimiz hakkinda daha fazla bilgi için:www.romess.de

Çok düsük akis hizi: Agiz kisimlarinda girdap olusumuna neden olmaktadir. Fren bakim cihazinda bu
baloncuk olusumuna neden olur.Ayrica basinç da
asinmadan olusan toz parçaciklarini çikarmaya
yetmez.

Çok yüksek akis hizi: Nehir dizginsiz bir sekilde
yataginda akiyor: sonucu çaglan olusumu.Bir fren
bakim cihazinda bunun anlami fren sivisinin köpürmesi anlamina gelir. Baloncuk olusur ve burada da
"yumusak fren"e sebep olusur.

Ideal akis hizi: Herhangi bir girdap olusumuna
neden olmuyor. Fren bakim cihaz açisindan fren
sivisi köpürmüyor anlamina gelir.

En güncel Fren bakim
cihazlari:Burada her
tamirhaneiçin dogru
model mevcut.
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PremiumLine
Piyasada var olanlarin en iyisi. Tamirhanesinde "sürekli çalisan" bir cihaz isteyen kullanicilara.

Benim PremiumLine için aktüel önerim: S 15
Werner Rogg,
ROMESS-Ceo ve
Gelistirme yöneticisi

S 15 on parmaginda on marifetli yuvarlak bir cihaz olup depo haznesi sayesinde yogun kullanima uygun tasarlandi ve günlük fren sivisi degisim sayisi göze alindiginda, doldurma ile geçirilen süreler, finansal kayiplara neden olmaktadir. Depo hacmi: 19 Litre, Elbette ki bu cihaz da
tüm hidrolik debriyaj ve fren sistemlerinde (ABS, EDS, ESP ve SBC gibi) kullanilmaktadir.
Kullanim örnegi: Mercedes S-Sinifi.

BusinessLine
Kanitlanmis ROMESS teknolojisi cazip sartlarla, kaliteyi arayan ama fiyatina da bakan
tamirhane ustalarina hitap ediyor.

Benim BusinessLine için aktüel önerim: S 20 DUO
Daniel Küssner,
ROMESS-teknik destek

ROMESS S 20 DUO cihazi kolay kullanimli bir fren bakim cihazidir ve 20 Litreye kadar olan
bidonlar için uygundur.Bu cihaz ile hidrolik fren sistemlerinin rahatlikla bakimlari yapilabilir. S
20 DUO versiyonunda cihazi islem öncesi emme tertibatli alabilirsiniz, S 20 olarak emme tertibatsiz. Elbette ki bu cihazlar da tüm hidrolik debriyaj ve fren sistemlerinde (ABS, EDS, ESP ve
SBC gibi) kullanilmaktadir. Kullanim örnegi: Mercedes.

EcoLine
Ucuz fiyata fonksiyonel teknik. Fren bakim segmentinde, kullanicilar bu seride de pazar
liderinin bilgi ve becerisinden (know-how) yararlanmaktadir.

Benim EcoLine için aktüel önerim: SE 9 B
Marco Weislogel,
ROMESS-Teknisyen

SE 9 B cihazi ROMESSin modüler montajli ilk fren bakim cihazidir. Cihaz oldukça özlü bir sekilde
paketlenebiliyor. Müsteriye iki adet modül veriliyor (Cihaz ve sürme aksami) ve bunlari kisa sürede
monteleyebiliyor. Cihazda 20 litreye kadar olan bidonlar kullanilabilir. Tabiî ki bu cihaz da tüm hidrolik
debriyaj ve fren sistemlerinde (ABS, EDS, ESP ve SBC gibi) kullanilmaktadir. Kullanim örnegi:
Renault.
Degisiklik yapma hakki saklidir

Otobüs ustalari için en iyisi
Stuttgart yakini Friolzheim'da bulunan Seitter firmasinin otobüsleri
milyonca kilometre kat ediyor. Tamir
ustasi Hans Lauser ve ekibi eksiksiz
ve esnek bir sekilde çalismak
zorunda. Söz konusu Emniyet olunca hata yapmamalari gerekiyor ve
bu nedenle ROMESS-Markasina
yemin ediyorlar. 25 yili askin süre
boyunca bir S 15 Lauser'le güvenilir
bir sekilde görev etmistir.Üreticisinden simdi en yeni modelini talep
etti. Özellikle otobüslerde, yani çok
uzun bir fren sistemine sahip olanlarda cihaz yeterli akis basincini
olusturabilmelidir. Usta Lauser bu
konuda ROMESS'den baska seçenek görmüyor.

